
                          13 - 19 декември 2017 г. 6ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

с п р а в о ч н и к
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
№ 1 - Ново гробище - Площад Рибарски
07.15, 09.45, 11.15, 13.15, 14.05, 16.15, 17.45
Площад Рибарски - Ново гробище
07.40, 10.20, 11.40, 13.40, 14.30, 16.40, 18.10
№ 3 - Ново гробище - Площад Рибарски
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00*, 08.30, 09.00*, 09.30, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00*, 12.30, 13.00*, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.30, 16.00*, 16.30, 17.00, 17.30, 18.30, 19.30

Площад Рибарски - Ново гробище
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30*, 09.00, 09.30*, 10.00, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30*, 13.00, 13.30*, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 16.30*, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 20.00

Балчик - Албена -  07.20, 08.15, 12.15, 17.15
Албена - Балчик - 09.00, 13.30, 16.30, 18.10
Балчик - Варна - 07.44, 07.45, 08.30, 09.30, 10.00, 11.04, 

11.30, 12.30, 13.14, 13.30, 15.05, 15.30, 16.30, 17.20, 18.00, 18.10
Балчик - Добрич - 07.00, 08,00, 09.20, 10,30, 11.05, 11.40, 

13.20, 14.00, 15.20, 16.30, 17.20, 18.30
Балчик - Стражица - Одърци - Добрич - 07.30, 17,10
Балчик - Каварна - Шабла - 08.30, 09.10, 09.50, 13.20, 16.00
Балчик - Каварна - 10.24, 14.25
Балчик - Тригорци - 07.30, 16.15
Балчик - Църква - 14.00 
ЖП информация Варна - 052/630414
Бързи влакове Вн-Сф - 07.50 (експрес), 11.00, 12.50, 

21.55, 22.20

Разни

* Купувам земеделска земя 
в общините: Балчик, Каварна, 
Шабла, Г. Тошево и Варнен-
ска област. Подготовка на 
документи. Тел. 0885838354  
0579 77011

*Из ку пу вам зе ме дел с ка 
зе мя, мал ки и го ле ми пар-
це ли, във вси ч ки ра йо ни на 
До б ру джа, Се ве ро и з то ч на 
Бъл га рия. Из го д ни це ни. Тел: 
0887 240 569 От 9.00 до 18.00 
ча са.                                /10-5/

*Ку пу вам зе ме дел с ка зе-
мя в об щи на Бал чик, Ка-
вар на, Ша б ла, Ген.То ше во. 
Съ дей с т вам за до ку мен ти. 
Тел.0895 71 83 83; 09888 790
83                                     /10-5/

* Купувам малка къща в 
град Балчик/без кв.“Левски“/. 
Тел.0899079138 Недева 

                                       /2-2/

Ку пу вам 

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

* Продавам двустаен апар-
тамент, 63 кв.м. обзаведен, и 
гараж за 68 000 лв. Тел. 0899 
895 854

* Продавам двустаен апар-
тамент в ж.к.“Балик“ Балчик, 
спешно 50 000 лв. тел. 0887 
983 113 

*  П р о д а в а м  а п .  в 
ж.к.“Балик“ бл.34 вх.Б ет.5, 
южен, панелен. Цена по до-
говаряне. Тел. 0888 26 33 
08                                  /10-5/

• Продавам апартамент 
обзаведен, двустаен, 76 кв. м, 

тел. 0895 714394            /5-4/
• Продавам обзаведена 

къща на два етажа, зад авто-
гарата в Балчик, тел. 73 000 
евро, 0898 309330             /5-4/

*  П р од а в а м  к ъ щ а  в 
с.Соколово, в центре. Тел. 
088 591 6338                   /5-5/

*  Продавам метално 
бунгало , 700 кв.м., ток и 
вода, на главен път. ул.1 № 
57, над Помпена станция, 
в.з.“Кулака“. Тел.0888001106                  
/2-2/

*  П р о д а в а м  к ъ щ а  в 
с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. Тел. 0884474858 
Лидия

*Про да вам: 1. В с. Со-
ко ло во къ ща, с при ле жа ща 
площ 1718 кв. м. 2. Гра-
дин с ка площ в с. Со ко ло во, 
без по с т рой ка, 1500 кв. м. 
Два та пар це ла са съ се д ни. 
Це на по спо ра зу ме ние. Тел: 
052/ 34 19 81; 0899 42 33 
28                                         /7-7/ 

* Про да вам из го д но пар-
цел 640 кв.м в ре гу ла ция, на 
ул. “Ст. пла ни на” до по жар-
на та и ле ти ще Бал чик с ли це 
на ас фал тов път. Тел:0889/61 
47 62                                      /10-10/

* П р о д а в а м  т р и с т а е н 
апартамент, тухлен, етаж 2, 
ул.”Дионисополис” №24 Тел. 
0895554040                     

                                   /10-10/
* Продавам двустаен 

апартамент в Балчик, на 
ул.“Черно море“. Тел. 0896 
692 699                          /10-3/ 

* Продавам дворно място 

* Давам дългосрочно под 
наем обзаведена квартира в 
бл.35. Тел. 0888 70 28 05                         

                                       /1-1/
* Давам помещение под 

наем 20 кв.м., подходящо за 
офис, адвокатска кантора, 
счетоводна къща или друга 
дейност. Помещението се 
намира на ул”Приморска “, 
срещу комплекс “Марина 
С и т и ” . Ц е н а т а  е  п о 
договаряне. Тел. за връзка 
0899890050, 0893678607

* Давам под наем за 
офис или магазин кафе-
сладкарница “Седете лули”.                          

                                     /5-5/
*  П р е во з  н а  б а г а ж и 

от България за Европа и 
обратно. Тел. 0899923907    

                                     /5-2/
* Продавам мотофреза 

“Брикс” 6.8 к.с., НОВА; 
фризер, тип “ракла” 160 l 
тел.0887032351; 0885 824 82
1                                       /6-6/

* Давам на безвъзмедна 
обработка (безплатна) два 
парцела от 1718 кв. м. и 
1500 кв. м в с. Соколово. 
Тел:052/341981; 0899 42 33 
28                                     /7-7/

в Промишлената зона на Бал-
чик. 1000 кв. м. Тел: 0895/68 
55 59                               /10-10/

*Продавам дворно место 
840 кв. м. в Оброчище, с 
дървена барака и постройка 
за отглеждане на гъби. Тел: 
0898/56 45 02                 /10-10/

               

Триумфът на силните продължава Традиционен турнир по 
шахмат за пенсионери в 

Балчик

На 10 декември 2017 
г. в Балчик се проведе 
турнир по шахмат за 
пенсионери. Участваха 
7 човека. Кръгова сис-
тема, контрола за игра 
-20 мин. на човек. По-
бедител стана Тошко 
Григоров, 2-ри Валентин 
Петров,3-ти Красимир 
Костов.
На 9 декември 2017 се 
проведе Градското пър-
венство по шахмат за 
малки и големи. Това е 
първият турнир от Шах-
матния фестивал „Бал-
чик 2017”, в който участ-
ваха 13 души и играха по 
Швейцарската система. 
Контролата за игра бе 30 
мин. 
След изиграването на 
всички партии, се по-
лучи следното класира-
не:1.Красимир Кирчев – 

4.5 т.; 2. Найден Добрев 
– 4 т.; 3. Стелиян Ми-
чев – 3.5 т.; 4-6 Пламен 
Петров, Райчо Милев /
Професора/, Иван Ста-
тев. 
Специални благодарнос-
ти на нашите спонсори: 
„Захарни изделия” Ва-
рна /Балчик/; „Адрес” 
– Балчик - Агенция за 
недвижими имоти; Бен-
зиностанции „Лафи”с 
управител Борислав Ла-
фазански.
Думите на Максим гор-
ки мисля, че могат да 
се отнесат с пълно пра-
во до шахматистите на 
Балчик: „Ако в света 
съществува наистина 
нещо свещено и велико, 
то това е само непре-
къснато развиващият се 
човек.”

Красимир КИРЧЕВ

За 12-и пореден път се проведоха номинациите за “Лекоатлет 
на годината” в СКЛА “Черно море 2005” Балчик. Титлата и 
купата спечели Валентин Андреев, син на треньора Андриан 
Андреев и председателката на клуба Десислава Андреева. На 
снимката е с майка си и двете си сетрички-близначки. 
                                                                    Фото: Георги ЙОВЧЕВ 

във Васа- Финландия. 
Успешно бе предста-
вянето на Европей-
ската купа по зимни 
хвърляния в Лас Пал-
мас де Гран Канария, 
на Балканския шам-
пионат за юноши и 
девойки под 18 г. в 
Истамбул-Турция и в 
Питещи- Румъния, но 
със състезатели под 
20 г. Продължаваме 
да изреждаме успехи 
от участието в Све-
товните ученически 
състезания в Нанси- 
Франция. В България 
балчишкият флаг се е 
развявал на 12 състе-
зания - 7 национални 
шампионата и 5 тур-
нира. Разбира се и с 
6 нови национални 
рекорда /един от тях е 
подобрен след цели 28 
години/. 

Най-големите по-
стижения тази година 
са на Валентин Ан-
дреев. Как да не ѝ 
благодарим на Десис-
лава Андреева и на 
нейното най- голямо 
дете, на треньора му-
неговия баща- Андри-
ан Андреев. 

Кулминацият а  в 
този тържествен мо-
мент настъпи, когато 
пред нас застана пър-
вият треньор на Ан-
дриан Андреев, който 
завинаги го е свър-
зал с дисциплината 
„Хвърляне на чук”- 
скромният и притес-
нено усмихнат г- н 
Атанас Нейков. Нау-
чихме още, че вече в 
щаба на клуба има и 
нов треньор - Айхан 
Бесим Апти, който ще 
се грижи за най-мал-
ките. Г-жа Д.Андреева 
благодари специално 
за безкористната под-
крепа на у-ще „Антим 
I“, с директор г- жа 
Румяна Петрова, която  
предоставя за ползва-
не спортните салони 
за състезателите.

Тази година има и 
малка промяна в ре-

Това се случи за два-
надесети път в на-
шия морски град, при 
отлична организация, 
непрекъснати аплодис-
менти и възторжени 
възклицания от страна 
на всички възрасто-
ви групи, дошли да 
разберат 10- те най- 
добри спортисти на С 
К Л А“ Черно море- 
2005“- Балчик. 

Г-жа Десислава Ан-
дреева- председател на 
този славен спортен 
клуб, изнесе кратък, 
но обстоен доклад за 
свършеното, скромно 
по майчински загри-
жена, сподели и за 
предстоящото. А това, 
което е свършено, при-
добива с времето нови 
стойностни значения 
на труда, положен на 
всички нива, в раз-
лични М Т О-условия, 
обогатяваща се мате-
риална база и  помощ, 
оказвана от всички 
етажи на администра-
тивната власт. Защото 
това е грижа за над 70 
млади жители от на-
шия град, занимаващи 
се и обичащи леката 
атлетика. 

26 са картотекира-
ните състезатели в 
Спортен клуб по лека 
атлетика „Черно море 
2005” Балчик , които 
се отличиха със 77 
медала за спортната 
2017 г./ С 22 МЕДАЛА 
ПОВЕЧЕ ОТ 2016г./ 
2017г. приключва с 27 
златни, 25 сребърни и 
27 бронзови отличия, 
отделно са класирани-
ята в почетната шести-
ца. Сред тези медали 
са и трите междуна-
родни медала- бронз 
от Гьор- Унгария, 
сребърен и бронзов 
медал от Балканския 
шампионат за мъже в 
Нови Пазар-Сърбия. 
Двама балчишки със-
тезателя бяха вклю-
чени в националния 
отбор за Европейския 
шампионат, проведен 

гламента за номина-
циите. Този път липс-
ват жените и мъжете 
в този вид спорт, а 
наградите ще бъдат 
връчени от техните 
учители. Затова пред 
нас застанаха: г- жа 
Красимира Кирчева, 
която награди Айхан 
Апти с плакет, г-жа 
Йорданка Неделева 
връчи плакет на Борис 
Йорданов Борисов, г- 
жа Румяна Петрова 
награди вече сгоде-
ния учител/- Здравко 
Димитров с плакет, 
а г-жа Янита Дими-
трова завърши този 
сублимен момент, на-
граждавайки Николай 
Георгиев Николов, под 
радостните възгласи 
на препълнената зала 
в обновената ни Мел-
ница, като скромно до-
бави , че наградените 

достойно ще предадат 
щафетата на следва-
щите наши млади съ-
граждани. 

Имайки предвид ре-
зултатите от състеза-
нията, отношението 
към тренировките, 
конкуренцията между 
тях, спазвайки регла-
мента , г- жа Десисла-
ва Андреева съобщи 
имената на номини-
раните състезатели и 
връчи наградата на 
спортист № 10- Симо-
на Пламенова Илиева, 
а г-жа Марияна Ми-
хайлова - на спортист 
№ 9- Лора Георгиева 
Хараламбиева,  г-жа 
Галина Желязкова- на 
спортист № 8- Невал 
Рамиева Ремзиева, г- 
жа Деница Градина-
рова- на спортист № 
7- Никола Стелиянов 
Янъков, г- жа Румя-
на Костадинова- на 
спортист № 6-Марин 
Галинов Иванов, г- н 
Здравко Димитров- на 
спортист № 5- Нико-
ла Георгиев Маринов, 
г- жа Светла Атанасо-
ва-на спортист № 4- 
Валентин Людмилов 
Янев, г- жа Стоянка 
Петрова-на спортист 
№ 3- Екатерина Мари-
нова Димова /която е и 
Мис BGathletic-2016/, 
г- жа Веселина Мир-
чева- на № 2- Живко 
Тодоров Господинов 
/наскоро признат за 
Мистър BGatlethic- 
2017/. Тук трябва да 
отбележим, че балчи-
клиите не сме само 
исполински силни, но 
и приказно красиви. 

При тези шест на-

ционални рекорда, за 
да поднесе наградата 
на № 1- Валентин Ан-
дрианов Андреев бе 
поканен  нашият кмет 
г- н Николай Анге-
лов, но той предостави 
тази възможност на 
дете от публиката - 
засега неизвестен наш 
3-годишен съгражда-
нин, който един ден 
може да бъде също 
изявен спортист на 
СКЛА „Черно море 
2005” Балчик.  Ес-
тествено веднага след 
награждаването имаше 
благодарствени, пълни 
с размисъл думи, на 
превъзбудените при-
зьори. 

Сред почетните гос-
ти на номинациите ви-
наги е нашият кмет г-н 
Ангелов, г- жа Анелия 
Синабова- главен екс-
перт към Министер-
ството на младежта 
и спорта, общински-
ят ни съветник г-жа 
Иванка Бързакова, коя-
то винаги е сред въз-
торжените зрители на 
спортните им изяви, за 
разлика от останалите 
общински съветници. 

За пореден път бал-
чишките лекоатлети 
доказаха, че „Само 
силните оцеляват“, но 
и продължават да раз-
насят спортната слава 
на Белия град, на вече 
традиционно силната 
балчишка лека атле-
тика, като част от най-
новата ни спортна ис-
тория! Да подчертаем 
отново - 77 медала, от 
които 27-златни!!!

    Георги ЙОВЧЕВ

Класиралите се пенсионери. Фото: 
Красимир КИРЧЕВ 


